ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a nyilvános árverés útján történő eladás során személyes adatoknak az NFA által
történő adatkezeléséről
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA), mint személyes adatok kezelője
(a továbbiakban úgyis, mint: Adatkezelő) a jelen nyilatkozatával tájékoztatja az érintetteket a
cím szerinti adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében
megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.
A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20.§ (2)
bekezdésén alapul, amely szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és
részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen
az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő
az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
Az Infotv. 4. § (1) bekezdése értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Infotv. 4. § (2) bekezdése értelmében csak olyan
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a
cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig kezelhető.
1. Adatkezelő azonosító adatai:
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (rövidített neve: NFA, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák
tér 5., adószáma: 15775704-2-42, statisztikai számjele: 15775704-8413-312-01, törzskönyvi
azonosító szám: 775706, képviseli: Nagy János elnök)
Releváns kapcsolattartási adatok
Telefonszám: +36 1 467 6700
Faxszám: +36 1 467 6716
E-mail cím: nfa@nfa.hu
Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@nfa.hu
Adatkezelő honlapjának elérhetősége: www.nfa.hu
Adatkezelő a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében jár el a Nemzeti
Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) szerinti
feladatkörében.
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2. Adatkezelés célja:
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 262/2010.
(XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti árverés kapcsán - személyes
adatokat érintően - az Adatkezelő jogszabályban előírt feladatainak elvégzése.
A Rendelet 31. § (1) bekezdés f.) pontja 14. alpont alapján az árverési hirdetményben fel kell
tüntetni annak rögzítését, hogy az árverésen történő részvétel feltétele, hogy az árverezők
írásban hozzájáruljanak személyes adataik kezeléséhez és az árverési jegyzőkönyvhöz
mellékletében történő csatolásához.
A Rendelet 32. § (2) bekezdése alapján az árverésről az árverezésvezető - a licitálás során
kialakult végső sorrendet is tartalmazó - jegyzőkönyvet készít. A (3) bekezdése alapján
jegyzőkönyv személyes adatokat tartalmazó mellékletét kizárólag az NFA kezeli.
A Rendelet 32/C. § (1) bekezdése f) pontja szerint az árverésről készített jegyzőkönyv
tartalmazza az árverési vevő és mellékletként (külön lapon) valamennyi licitet tevő árverező
(licitáló) nevét, természetes személyazonosító adatait, lakcímét és tárcsaszámát.
A Rendelet 32/C. § (2) bekezdése szerint az árverési jegyzőkönyvet az árverésvezető és az
árverési vevő aláírásával látja el. A közjegyző az árverésről tanúsítványt állít ki, amely a
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi. A jegyzőkönyv és mellékletei eredeti példányát az
NFA köteles megőrizni, a kormányhivatal és a nyertes árverező a jegyzőkönyvről másolati
példányt kap. További másolatokat az árverés kapcsán keletkezett iratokról nem lehet kiállítani.
A Rendelet 32/C. § (3) bekezdése szerint a licitálók személyes adatait az (1) bekezdés f) pontja
szerint tartalmazó mellékletet az NFA köteles az árverésre bocsátott földrészlet tulajdonjogának
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséig megőrizni és az arról történt tudomásszerzést követően
haladéktalanul megsemmisíteni. A licitálók személyes adatait az NFA köteles zártan kezelni,
azokat kizárólag a soron következő legmagasabb ajánlatot tevő licitáló személyének
megállapítása érdekében használhatja fel.
3. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik, figyelemmel az Infotv. 5. § (1) bekezdés
a.) pontjára.
Az érintett, mint árverező az Adatkezelő által rendszeresített hozzájárulás minta formájában
írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és az árverési jegyzőkönyvhöz mellékletében
történő csatolásához.
4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:
A Rendeletben megjelölt személyes adatok az adatkezelés céljánál írtak szerint.
5. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama az adatkezelési célokhoz kapcsolódik, és arra a Rendelet hivatkozott
32/C. § (3) bekezdése vonatkozik.
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Az NFA-val szerződéskötésre jogosult árverező esetében az NFA-ra vonatkozó sajátos
közzétételi kötelezettségeket is alkalmazza.
Az Nfatv. 30. § (1) bekezdés a) pont alapján a Nemzeti Földalap körébe tartozó földrészletet
érintő szerződés tartalmából közérdekből nyilvános adatnak minősül:a személyes adatok közül
az NFA-val szerződő fél neve, a székhelye vagy lakcíme, az eljáró jogi képviselő neve és
székhelye.
Az Nfatv. 30. § (2) bekezdése szerint, ha a Nemzeti Földalap körébe tartozó földrészletet érintő
szerződés értéke a nettó ötmillió forintot eléri, a szerződés megnevezését (típusát), tárgyát, a
szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében
annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait az NFA internetes honlapján közzé
kell tenni a szerződés létrejöttét, illetve az adatok megváltozását követő 8 napon belül. A
közzétételről az NFA gondoskodik. Az adatok hozzáférhetőségét 5 évig biztosítani kell.
6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:
Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
Az érintettek által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő arra kifejezetten
feljogosított munkatársai férhetnek hozzá.
Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a Rendelet 29.§ (2) bekezdése alapján a nyilvános
árveréssel történő eladás során az árverés lebonyolításában a kormányhivatal és járási (fővárosi
kerületi) hivatal a Rendelet IV. fejezetében Fejezetben foglaltak szerint közreműködik.
8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:
Adatkezelő központi költségvetési szerv, amelynek működése szabályozott, az irattározás
rendjére és az informatikai rendszer(ek) működésére belső szabályozásokat és kontrollokat
alkalmaz.
Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az Infotv., a Rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott
csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a
számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a
biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
9. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás:
Az Infotv. 6.§ (5) bekezdése szerint, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával
került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában rá
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
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védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint
az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Infotv. fenti rendelkezését a Rendelet
személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásaival összhangban alkalmazza az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítése céljából.
10. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
Kérjük az érintetteket, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok
védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést
orvosolhassuk. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy igényüket polgári bíróság előtt is
érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi
rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa.
Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre
vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi.
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